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1. Criterii de aplicare
Formularul de aplicare on-line:
Formularul de aplicare se completează on-line de către echipa iniţiatoare a
proiectului, iar el se găseşte pe linkul alăturat https://goo.gl/VTTo1u
Termenul limită de aplicare şi trimitere a formularului de aplicare este
17.11.2016.
Pentru a aplica în cadrul competiţiei din cadrul Festivalului Studenţesc de
Antreprenoriat 2016, documentele de înscriere vor fi trimise până la data de 17
Noiembrie 2016, ora 24.00, prin formularul online disponibil pe adresa web a
organizaţiei iniţiatoare. Fiecare aplicare va fi confirmată prin intermediul e-mailului.
Dacă nu se primeşte nicio confirmare în termen de 3 zile de la data trimiterii aplicării,
contactaţi echipa CIOS la adresa crisanoanaadriana@yahoo.com.
În cadrul unei platforme se vor înscrie cei care doresc să inițieze o acțiune
antreprenorială în domeniul unei bune gestiuni a ambalajelor. Concomitent cu
această activitate, organizatorii vor solicita înscrierea ca mentori a celor care
acționează în
domeniul amintit. În perioada 15 – 17.11.2016, organizatorii
evenimentului vor realiza o primă întâlnire între mentori și concurenți, în urma căreia
se stabilesc echipele de lucru “mentor – concurent”, cu obiectivul de definitivare a
“problemei antreprenoriale eco-responsabile”. În funcție de tematica acțiunilor,
organizatorii vor desemna juriul competiției de desemnare a celei mai bune propuneri
antreprenoriale, care va definitiva modul de evaluare al acestora.

2. Criterii de eligibilitate
Înscrierea în cadrul competiţiei “Festivalului Studenţesc de Antreprenoriat” va
fi declarată validă doar în condiţiile următoare:
a) Beneficiarii proiectelor înscrise sunt grupuri de maxim 3 persoane dintre care
minim jumătate sunt studenţi la nivel licenţă sau masterat1 în România.
b) Se pot înscrie idei de afaceri care, care să corespundă atât antreprenoriatului
clasic cât şi cel social care pe lângă obţinerea de profit, urmăresc să aibă un
impact pozitiv în societate, indiferent de domeniul de activitate;
c) Proiectele de afaceri se înscriu în termenul limită de aplicare: 17 Noiembrie 2016,
ora 24:00;
d) Disponibilitatea de a participa la cursurile de instruire anterioare desfăşurării
concursului;
e) Proiectul respectă condiţiile menţionate în acest Regulament.

3. Domeniile finanțate
Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat - ediţia a III-a 2016, îşi propune să
susţină proiecte de antreprenoriat eco-responsabil orientat spre economia circulară,
indiferent de domeniul de activitate.

1

Se face dovada urmării unui program de licenta sau masterat prin adeverinta de la institutia de invatamant
corespunzatoare.
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4. Premii
În cadrul acestei acţiuni vor fi acordate 3 premii: premiul pentru cea mai ecoinovativă idee de afacere, premiul pentru cea mai bună idee de afacere ecoresponsabilă şi premiul pentru cea mai bună idee de afacere din perspectivă
reducerii deşeurilor. Dintre echipele participante, juriul va desemna o echipă
câştigătoare pentru fiecare categorie din cele trei, care va primi suma de 1000 RON,
în total 3000 de RON pentru dezvoltarea proiectelor. Pe lângă premii în bani,
participanţii vor urma stagii de pregătire la CIOS, unde vor participa la o serie de
seminarii de informare şi instruire pe tema antreprenoriatului clasic şi social, unde
vor învăţa:
 cum să identifice idei de afaceri atât din cadrul antreprenoriatului clasic cât şi cel
social;
 cum să creeze modele de afaceri sustenabile;
 cum să transmită mesaje convingătoare către finanţatori, parteneri sau viitori
clienţi.
Pentru mai multe detalii despre competiţie, accesaţi site-ul http://cios.ro/.

5. Calendarul Festivalului Studențesc de Antreprenoriat
Iniţiatorii “Festivalului Studenţesc de Antreprenoriat” poate decide oricând
modificarea calendarului de aplicare, precum şi încetarea sau suspendarea acestuia,
prin înştiinţare scrisă, în prealabil, publicată pe site-ul http://cios.ro/
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Bd. Muncii 103-105
ZIUA I – 23 noiembrie 2016

Durata
prezentărilor

A. CONFERINȚA NAȚIONALĂ
– Antreprenoriat, Mediu de afaceri și
Dezvoltare Durabilă –
Corp M, sala M14

B. FESTIVALUL STUDENȚESC DE
ANTREPRENORIAT
- ECO-RESPONSABILITATECorp A, sala A113

“Cercetări și oportunităţi antreprenoriale
din perspectiva economiei circulare”

“Eco –inovare spre economie
circulară”

Moderator: Prof.univ. dr.ing. Tiberiu
RUSU

Moderator: Dr.ing., ec. Elena Simina
LAKATOS

08:30 – 09:00

Primirea invitaţilor şi a participanților, Corp M, sala M14, respectiv Corp A, sala A113

09:00 – 09:20

Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Prezentarea membrilor juriului
festivalului studenţesc de
antreprenoriat eco-responsabil

C. TÂRGUL ANTREPRENORIAL
- ECONOMIE CIRCULARĂCorp A
“Reducerea deșeurilor și tranziția
spre economia circulară”

Acțiune desfășurată sub
auspiciile „Săptămânii europene
de reducere a deșeurilor”

Cerințe instituționale asupra soluțiilor
tehnico-economice ale ecoantreprenoriatului economiei circulare
09:20 – 09:40

Prof. univ.dr.ing. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeș-Bolyai)
Evaluarea riscului tehnologic şi creşterea
rezilienţei comunităţilor locale
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09:40 – 10:00

10:00 – 10:20

Prof. univ.dr.ing. Dan CÂNDEA
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Dr.ing. Florin POTRA
(Banca Transilvania)

Promovarea dezvoltării durabile este
interesul fiecăruia
Pauză de cafea

Sistemul bancar, finanţarea afacerilor
și condiționările economiei circulare

Prof. univ.dr.ing. Ioan OROIAN
(Universitatea de Științe Agricole
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
10:20 – 10:40

și

Mircea MIHEȘTEAN
(Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici
și Mijlocii și Cooperație Cluj-Napoca)

Soluții tehnice și oportunități
antreprenoriale la nivelul agriculturii
ecologice din perspectiva economiei
circulare
Prof. univ.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAȘ
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Oportunități de finanțare

10:40 – 11:00

Considerații asupra ingineriei
materialelor în cadrul economiei
circulare

Inovaţiile economiei circulare şi
antreprenoriatul eco-responsabil

11:00 – 11:20

Prof. univ.dr.ing. Călin BACIU
(Universitatea Babeș-Bolyai)

Conf.dr.ing. Livia ANASTASIU
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Aprecieri asupra modalităților de
gestiune a resurselor naturale care
asigură tranziția spre economia circulară
Prof. univ.dr. Cristian CHEȘUȚ
(Universitatea de Artă și Design din ClujNapoca)

Workshop exploratoriu privind
elaborarea planului de afaceri
(Business Model Canvas)

11:20 – 11:40

Drd.ing. Elena RAD
(Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj)

Consideraţii asupra implicării principiilor
economiei circulare la nivelul conceperii
ambalajelor
Prof. univ.dr.ing. Valer MICLE
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
11:40 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 17:00

13:00 – 13:15

Oportunități antreprenoriale rezultate din
gestionarea durabilă a solului
Pauză de masă
BUNE PRACTICI ȘI SFATURI ECO-ANTREPRENORIALE
Mediul de afaceri în construcția economiei circulare,
Moderatori: Prof.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN, Corp M, sala M14
Drd. ing. Gabriel GHINEA
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Considerații asupra trasabilității deșeurilor în economia circulară
Dr.ing. Grigore VLAD
(Cluster-ul Eco-inovativ pentru un Mediu Sustenabil)

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

Cluster-ele, la interfața dintre mediu de afaceri și rezultatele cercetărilor științifice,
în căutarea antreprenorilor dezvoltării eco-responsabile
Dr.ing. Mircea CHINTOANU
(INCDO-INOE 2000 Filiala Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică ClujNapoca)
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Considerații asupra metodelor de investigare și instrumentelor utilizate la cerințele
economiei circulare

13:45 – 14:00

Mirel BORODI
(Multifinanțare)
Posibilităţi de finanţare a afacerilor eco-inovative

14:00 – 14:15
14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 15:30

Pauză de cafea
Cristian DASCĂLU
(Cluj HUB)
Oportunităţi pentru dezvoltarea afacerilor
Dr.ing. Grigore CRĂCIUN
(Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj)
Problematica privind implementarea normativelor de mediu în IMM-uri
Mircea TURDEAN
(S.C. Farmec S.A.)
Procese de ambalare orientate spre eco-responsabilitate
Stefan VAJU
(DAF Trucks N.V.)
Circularitatea în domeniul auto
Mariana ISPAS (SC ONE WAY SRL); Mircea Adrian POP (P.M.A. Invest SRL)

15:30 –16:00

Exemple de mici afaceri orientate spre eco-responsabilitate
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Bd. Muncii 103-105

ZIUA II – 24 noiembrie 2016
Durata
prezentărilor

09:00 -12:00

A. CONFERINȚA NAȚIONALĂ
– Antreprenoriat, Mediu de afaceri și
Dezvoltare Durabilă –
Corp M, sala M14

B. FESTIVALUL STUDENȚESC DE
ANTREPRENORIAT
- ECO-RESPONSABILITATECorp A, sala A113

“Cercetări și oportunităţi antreprenoriale
din perspectiva economiei circulare”

“Eco –inovare spre economie
circulară”

Moderator: Conf. univ.dr. ing.
Viorel DAN

Moderator: Dr.ing., ec. Elena Simina
LAKATOS

Masa rotundă în organizarea SNSIM,
„Profesionalizarea și instituționalizarea
inginerului de mediu în România din
perspectiva normativelor europene”

Prezentarea planului de afaceri
orientat spre eco-responsabilitate al
participanților,

C. TÂRGUL ANTREPRENORIAL
- ECONOMIE CIRCULARĂCorp A
“Reducerea deșeurilor și
tranziția spre economia
circulară”

Acțiune desfășurată sub auspiciile
„Săptămânii europene de reducere
a deșeurilor”

(Centrul pentru Inițiere și Dezvoltare
Organizațională)

(Departamentul de Ingineria Mediului și
Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile,
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca)

12:00 -12:20

Pauză de cafea
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12:20 -12:40

12:40 -13:30

Dezbateri și concluzii
Moderator: Prof.univ.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN
(Univeristatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Festivitatea de premiere și închiderea evenimentelor

6.Procesul de evaluare
Procesul de evaluare va consta într-o preselecţie în cadrul căreia se va lua în
considerare formularul de aplicare online trimis până la data limită. Vor fi selectate
doar acele aplicări care îndeplinesc toate condiţiile mai sus menţionate. Jurizarea va
fi făcută de către un grup de experţi.
Prima etapă va fi apreciată de membrii juriului cu o notă care apreciază
cunoștințele în domeniul gestiunii ambalajelor. În a doua etapă, evaluarea se va
realiza prin trei notări: de către membrii juriului, de către mentori și de către ceilalţi
concurenți. Mentorii nu vor aprecia propunerea concurentului consiliat și concurentul
nu-și va nota propria realizare. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a celor
patru notări făcute.

7. Jurizarea și selecția câștigătorilor
Proiectele vor fi evaluate de un juriu multidisciplinar, format din specialişti cu
experienţă în antreprenoriat inovativ şi social.

8. Criterii de jurizare
a) Aplicantul a identificat o nevoie/ problema reală a pieţei sau a societăţii;
b) Proiectul răspunde într-o cât mai mare măsură nevoii/ problemei identificate
(există o legătură logică între nevoile identificate, obiectivele propuse, lista de
activităţi, resursele pe care aplicantul le aloca pentru proiect, rezultatele
aşteptate);
c) Proiectul este fezabil pe termen lung (au fost identificate resursele şi activităţile
necesare pentru a implementa şi dezvolta proiectul pe termen lung);
d) Inovarea adusă prin soluţia găsită;
e) Impact (proiectul are şanse să genereze o schimbare reală şi pe termen lung în
comunitate sau în mediul de afaceri);
f) Rezultatele aşteptate sunt cuantificabile;
g) Sustenabilitate. Aplicantul a identificat soluţii pentru a susţine activităţile/ proiectul
pe termen lung;
h) Vizibilitatea proiectului (aplicantul a identificat metode şi canale viabile, care vor
răspunde nevoilor de promovare a proiectului);
i) Vizibilitatea proiectului (aplicantul a identificat metode şi canale viabile, care vor
răspunde nevoilor de promovare a proiectului).
Responsabili proiect:
Simina Lakatos, Preşedinte şi director executiv CIOS
Contact: 0742-516554
Oana Crișan, Director al departamentului de Dezvoltate Socială şi Sustenabilitate Comunitară
Contact: 0743-656982.
Pentru mai multe detalii despre competiție, accesați site-ul http://cios.ro/ .
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